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12 de NOVEMBRO de 2017 Nº 1583

Enquanto é tempo !

Dia 12 DOMINGO XXXII DO TEMPO COMUM - Ano A
Sab 6, 12-16; Sal 62; 1 Tes 4, 13-18  ou  1 Tes 4, 13-14; Mt 25, 1-13

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
INÍCIO DA SEMANA DOS SEMINÁRIOS

15h00 Assembleia da CIRP, no salão de Nossa Senhora de Fátima, no centro
paroquial.

Dia 13 SEGUNDA-FEIRA - Sab 1, 1-7; Sal 138; Lc 17, 1-6

Dia 14 TERÇA-FEIRA - Sab 2, 23 – 3, 9; Sal 33; Lc 17, 7-10

21h30 Concerto integrado no ciclo de Festival de Outono de Aveiro, na
Igreja.

21h30 Catequese de adultos de preparação para o Crisma, no centro paroquial.

Dia 15 QUARTA-FEIRA - Sab 6, 1-11; Sal 81; Lc 17, 11-19

15h00 Magusto do Grupo do Movimento de Vida Ascendente, no seminário de
Santa Joana.

18h00 Missa em Santiago.

Dia 16 QUINTA-FEIRA - Sab 7, 22 – 8, 1; Sal 118; Lc 17, 20-25

17h00 Oração pelas Vocações: Exposição do Santíssimo com Vésperas antes
da Missa.

Dia 17 SEXTA-FEIRA - S. Isabel da Hungria, religiosa
Sab 13, 1-9; Sal 18 A; Lc 17, 26-37

17h00 Missa em Vilar.
21h15    Assembleia dos Conselheiros Pastorais e Económicos do Arciprestado,

no seminário de Santa Joana.

Dia 18 SÁBADO - Dedicação das Basílicas de S. Pedro e de S. Paulo, Apóstolos
Sab 18, 14-16 – 19, 6-9; Sal 104; Lc 18, 1-8   ou   Act 28, 11-16.30-31;

Sal 97; Mt 14, 22-33

15h30    Reunião de Pais do 4º ano, no salão paroquial.
19h00 Missa verpertina na Sé e em Santiago.

Dia 19 DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM - Ano A
Prov 31, 10-13. 19-20. 30-31; Sal 127; 1 Tes 5, 1-6; Mt 25, 14-30

ou  Mt 25, 14-15. 19-21

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

Aproximamo-nos a passos largos do fim do ano litúrgico e a
liturgia deste domingo,  especialmente o Evangelho, exorta-
nos a viver como quem está à espera de alguém muito
importante.

A parábola que Jesus conta hoje é a das jovens convidadas
para uma festa nupcial.Ninguém se poupou a cuidados e
despesas para se apresentar a preceito. Umas, porém, são
ajuizadas e prudentes, outras descuidadas, mas todas
deslumbrantes.

O esposo, propositadamente, no cartão de convite diz tudo,
menos a hora do começo da festa. As prudentes repararam
no pormenor, mas houve quem negligentemente, nem se
desse a tal trabalho.

A lição que Jesus quer que tiremos deste texto é muito
simples: ninguém tem duas vidas e é preciso valorizar cada
momento. Não podemos imitar o desleixo das virgens
descuidadas, que se deixaram dormir, e não tinham azeite
para as candeias. O mal não está em adormecer, mas em
não se prestar atenção aos deveres pessoais e às
responsabilidades do estado de vida. Encontrar-se com a
candeia apagada é o mesmo que apresentar-se diante de
Deus, de mãos vazias.

Então, enquanto temos tempo, valorizemos o tempo, e nada
melhor que viver cada tempo com "o coração em Deus e
mãos no trabalho". Porque cada momento é  único e
irrepetível.

P. Fausto
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- O ANDAR

Quantos serão os que sabem caminhar? Caminhar
não é de facto um ir depressa e correr,  mas
sim um movimento pausado. Não é um arrastar-
se preguiçoso para a frente,  mas sim um avançar
viril. Quem avança caminha com pé ligeiro,  não
arrasta; airosamente direito,  sem se curvar; não incerto mas com equilíbrio
estável.
É coisa cheia de nobreza o andar como se deve. Livre, mas bem ordenado,
sereno e contudo cheio de força impulsiva.
E como é  belo este avançar quando é piedoso! Pode tornar-se em autêntico
acto litúrgico. Assim é o simples andar na presença de Deus, consciente e
respeitoso, quando se avança pela Igreja fora, na casa do Altíssimo  e de modo
particular sob o Seu olhar.
Não será o andar uma expressão de nobreza da natureza humana?...Mas nós não
somos só simples homens: somos mais que homens. "Sois da raça divina", diz a
Escritura.
A consciência deste mistério poderia, deste modo, encontrar plena expressão
penetrada de beleza e vigor, no andar perfeito. Mas em simplicidade e verdade!
Só a verdade pode florescer a beleza; da afetação vazia, não.

  in “Sinais Sagrados” / Romano Guardini

* continuamos a aguardar as vossas questões em doisdedosdeliturgia@gmail.com

Dois dedos de Liturgia (36)
Semana dos Seminários - 12 a 19 de Novembro

BACF-Aveiro

Sínodo dos Bispos 2018 - Questionário aos Jovens

O Papa Francisco convocou para 2018
a XV Assembleia Geral Ordinária do
Sínodo dos Bispos para refletir sobre
o tema “os jovens, a fé e o
discernimento vocacional”. Está já
em divulgação o documento
preparatório para o Sínodo de 2018
e um inquérito online dirigido aos
jovens.
Este questionário  servirá de

‘lineamenta’ e inclui perguntas sobre temáticas como os jovens a Igreja e a
sociedade ou o acompanhamento espiritual e vocacional dos mais novos, e pode
ser respondido até dia 30 de Novembro no site www.youth.synod2018.va
CONVIDAM-SE TODOS OS JOVENS A PREENCHÊ-LO.

A semana dos Seminários decorre de
12 a 19 de Novembro,  com o lema:
"Fazei o que Ele vos disser "(Jo. 2, 5).
Na nossa Paróquia expôr-se-á o
Santíssimo na quinta-feira,  dia 16, às
17h00, com celebração de Vésperas às
18h30, terminando com a Missa, à hora
habitual de semana.
No dia 19 haverá Vigília de oração na
Igreja Matriz de S. Bernardo, pelas
21.30.
Com o Diálogo vai um envelope que
pode usar no ofertório das Missas do
próximo fim de semana. O seu destino
é o nosso Seminário. Não deixe de ser
generoso.

Viver na Caridade
Não se melhorará a situação

dos excluídos nem se
transformará o mundo com

revoluções e violência, guerras
e nacionalismos desenfreados,

terrorismo e ódio, mas
unicamente por meio do amor

e da caridade
(Santa Madre Teresa de Calcutá)

ORAÇÃO

Deus, nosso Pai,
que pela Vossa Palavra

tudo criastes e tudo sustentais,
nós Vos damos graças

pelo dom do Vosso Filho, Jesus.
Nós Vos bendizemos

pelo dom do ministério sacerdotal,
pelo qual associais aos primeiros

discípulos,
outros companheiros

que continuam a servir à humanidade
o alimento da Palavra,

o banquete da Eucaristia
e a via da Reconciliação.

Nós Vos pedimos pelos seminaristas
e seus educadores,

para que abram os corações à Palavra
e a vivam com desassombro.

Maria, mãe de Jesus e nossa mãe,
abri novos corações para a

disponibilidade
de viver ao serviço da alegria.

e, repeti hoje aos nossos corações:
“Fazei o que Ele vos disser”.

Amen.

A próxima campanha de
angariação de alimentos
do Banco Alimentar vai
decorrer nos dias 2 e 3
de Dezembro.
Para que a mesma seja bem sucedida,
precisamos da sua ajuda. Assim,
apelamos a todos, uma participação
activa e empenhada. Pode inscrever-
se como voluntário pelo email
ba.aveiro@bancoalimentar.pt ou pelo
telefone 234381192.


